
Z-Water för diskning 
och rengöring i kök

Använd QR-koden för att se vår 
film om diskning med Z-Water.

• Kemikaliefri diskning och rengöring
• Innehåller inga miljögifter
• Förbättrar arbetsmiljön
• Egentillverkning till låg kostnad

PROFESSIONAL
– städutrustning för alla



KEMIKALIEFRI  RENGÖRING FÖR KÖK OCH MATSALAR

Diskning med  
alkaliskt vatten
Z-Water är ett Svanenmärkt rengöringsmedel 
som till mer än 99 procent består av helt vanligt 
vatten. Dess speciella egenskaper är resultatet 
av en unik patenterad framställningsprocess. 
     Z-Water innehåller inga miljögifter och det 
är helt ofarligt att hantera, samtidigt som det 
mycket effektivt löser smuts och fett. 

Exeptionellt mångsidigt
 

Produkten Z-Water kommer ursprungligen från Japan där medlet bland 
annat används av städbolag, verkstäder och veterinärkliniker. Men, 
det används också av restauranger och skolkök för allmän rengöring, 
liksom för diskning av kastruller, bestick, muggar, glas och matporslin.   
    Eftersom Z-Water inte innehåller några tensider eller andra ämnen 
är medlet mycket skonsamt mot maskiner, ledningar och rör. Det avger 
heller inga ohälsosamma aerosoler, eller miljöfarliga utsläpp. 

Köp eller tillverka själv med Z-Water  
Generator – billigt och klimatsmart 
Z-Water kan köpas färdigt, eller tillverkas på plats direkt i er verksam-
het med låg energiåtgång. Det som behövs är en Z-Water Generator. 
Något som minskar behovet av transporter. Sammantaget sänker detta 
utsläppen av CO2 med upp till 97 procent, samtidigt som det kan 
sänka kostnaderna i en verksamhet med 50 procent, eller mer.

Detta behövs för att diska med Z-Water 
För att kunna diska med Z-Water behövs i vissa fall en vattenavhärdare 
och en varmvattenberedare. Detta för att vattnet ska uppnå rätt mjuk-
het och rätt temperatur. 

Fakta och fördelar
• Orsakar inga miljöfarliga utsläpp

• Sprider inga ohälsosamma luftaerosoler

• Förbättrar arbetsmiljön

• Kemikaliefri rengöring.

 

Vattenavhärdare och separat varmvattenberedare kan i 
vissa fall behövas för att använda Z-Water för diskning. 



KEMIKALIEFRI  RENGÖRING FÖR KÖK OCH MATSALAR

Kontakta oss för mer information:
0455-61 50 20 | info@ptprofessional.se | ptprofessional.se 

 

Fungerar även för allmän städning
Z-Water X-power som rengöringsmedel
i kök och matsalar

Förutom diskning är Z-Water X-power ett utmärkt ren-
göringsmedel för allmän städning av skåp, bänkar, bord, 
vitvaror, rostfria ytor och stegsäkra golv. Medlet lämnar 
inte efter sig några rester på städytorna som kan dra till 
sig smuts, vilket innebär att det håller sig rent längre. 
Z-Water X-power är också helt färg- och doftfritt.  

 

Så fungerar Z-Water:

• Löser smuts omedelbart

• Avlägsnar virus och bakterier

• Efterlämnar inga kemikalierester

• Ingen eftertorkning behövs
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datablad

Ronneby kommun har provat att diska och rengöra med 

Z-Water i några av skolköken i kommunen. Något som har 

gått över förväntan. Enligt flera tester är Z-Water lika bra, och 

i vissa fall bättre, än likvärdiga medel.

    – Det är det viktiga för oss. Att vi har riktigt rent när vi 

har diskat, så vi inte för några sjukdomar vidare, säger Elena 

Johansson som är kostchef i Ronneby kommun.

Bra för hälsan och miljön
I Kallingeskolan har förstekocken Jonta Andersson och per-

sonalen provat på att använda Z-Water för rengöring av bord 

och stolar, liksom av serveringslinjen och de rostfria ytorna 

inne i skolköket. Även han är imponerad av Z-Water.

    – Det har extremt bra fettlösliga egenskaper. Jag skulle säga 

att det är mycket bättre än de flesta rengöringsmedel som jag 

har testat, säger han.

Jonta Andersson ser också Z-Water som något mycket positivt 

när det gäller personalens hälsa och arbetsbelastning, liksom 

när det kommer till miljön.

     – Det är fantastiskt. Det skonar dels personalen vad gäl-

ler axlar och nacke eftersom man inte behöver skrubba lika 

mycket. Och dels det vi släpper ut i avloppet, säger Jonta 

Andersson.

Mindre förbrukning av diskmedel
 Andra fördelar som Elena Johansson och personalen i Halla-

bro har noterat är att diskmaskinen verkar förbruka mindre 

medel när Z-Water används. Men också att den inte behöver 

avkalkas lika ofta.

    – Jag tycker att det här är otroligt spännande att vara med 

och testa och se att det fungerar. Nu ska vi ta en funderare på 

hur vi kan jobba vidare med det här i kommunen, säger hon.

Skolan som diskar med Z-Water


